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Aan: College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Betreft: werkzaamheden President Kennedylaan - Willem de Zwijgerlaan
15 juni 2010
Geacht college,
De Fietsersbond vraagt uw aandacht voor de langdurige omleiding voor fietsers bij de President
Kennedylaan en de Willem de Zwijgerlaan.
In augustus 2009 is de gemeente begonnen met de reconstructie van de Oranje Nassausingel. Sinds
januari 2010 hebben deze werkzaamheden ook belangrijke gevolgen voor het fietsverkeer. Fietsers
kunnen niet meer van de President Kennedylaan, via de Willem de Zwijgerlaan naar het centrum
van de gemeente of de Julianabrug, of vice versa, rijden. Onder normale omstandigheden is dit,
volgens tellingen van de gemeente, een van de drukste fietsroutes van Alphen aan den Rijn.
Voor fietsers naar en van het centrum is er een alternatief via de Sportlaan. Fietsers van en
naar de Julianabrug en het achterliggende gebied dienen echter om te rijden, achter de tennishallen
langs. Dit betekent een extra fietsafstand van een kleine 500 meter. Bovendien is de route niet zo
comfortabel.
Wanneer dit voor korte tijd is, is dat niet onoverkomelijk. Toen de omleiding werd ingesteld,
was het de bedoeling dat men uiterlijk eind mei weer via de directe route zou kunnen fietsen.
Inmiddels is het half juni, en moeten fietsers nog steeds omrijden. Wij hebben daarom een week
geleden bij de gemeente navraag gedaan wanneer de directe route weer zou worden opengesteld.
We kregen als antwoord dat dat mogelijk nog vóór de zomer zou zijn, maar waarschijnlijk pas eind
september 2010.
Vanwege het belang van deze hoofdfietsroute, zouden we het bijzonder ongewenst vinden als de
laatstgenoemde mogelijkheid werkelijkheid wordt. We willen u dan ook oproepen om alles op alles
te zetten om de werkzaamheden inderdaad nog voor de zomer af te ronden. Of indien dat niet lukt,
om er voor te zorgen dat er voor fietsers een tijdelijke, directe (maar natuurlijk ook veilige) route
wordt aangelegd tussen de President Kennedylaan en de Julianabrug.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
van de Fietsersbond,

R. van Vliet

